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Szerkesztőség

il. RESZ
5,)

A katonai szervezetek harcképes§égének fokozója: az ö§szekapcsolí§ág

Ismeretes, hogy az információhoz hasonlóan a katonai struktúrák
harci képességénekmegsokszoroájaként lép fel azok ös§zekapcsolt§ága. Az összekapcsoltság tulajdonképpen egy olyan képességa különböző
fegvememeN a harcbiztosítób a kiszolgálók és ellótók (ogisztika) részéről" amely bíztosíljaazt, hogy egyedi képességeik olyan erységes egészet
alkossanak, amely nagyobb lesz az egyes részek összegénél, így azok en-

nek eredményeképpen hatékonyan tudnak együttharcolni. A hadüryi
forradalrnak többsége általában c§ak akkor válnak forradalmasíthatóvá,
ha a különböZő aspektusaik együttesen hatnak és ez a napjaink hadüryi
forradalmában sincs másképpen.
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A katonai technológiában végbement és állandósult fejlődés ezt a
kérdést a korábbinál sokkal jelentősebbé tette. Ugyanis minél gyorsabb
és "pontosabb" lefolyású lesz a háború, annál nagyobb lesz a szükség a
különböző rendeltetósű erők közötti folyamatos (állandó) és szoros
együttmúkódésre. A nag5r pontosságú fegyverek, harci repülőgépek, stb.
használhatatlanok vagy rossz hatásfokkal alkalmazhatók megfelelő céladatok nélkül. Ez tapasztalható a délszláv események során is. Yagyis a
csapatok hiába rendelkeznek nagy földi ésfuagy légi mobilitással, amikor
a vezetési á irányítási rendszerük képtelen hatékonyan működni a felfejlődés avary a hadmúveletek folyamán.
Az összekapcsoltság szoros és belső kapcsolatban áll az előzőleg
tárglalt információs forradalommal. Ugyanis az összekapcsoltság /áíeleme: a hírköz|és, amelynek révéna katonai eró különbözó
összetevői
képessé válnak az eg5rüttműkcidésre. Megállapíthatjuk, hogy az egymással együttműködni képes vezetési és irányítási rendszerek ekképpen
rendkívüli jelentőségre tesznek szert, minthogy azok a hadüg5ri forradalom e két elve közötti kapcsolódási ponton helyezkednek el.
Láthatjuk, hogy az összekapcsoltság a maga belső fejlődésén kívül
nem csekély hatást gyakorol a honvédseg szertpóról, íeladatáról, §truktún{járól és íinanszírozásáról hosszú évek óta folyó, de eddig csekéIyke
ertdményt hoó vitákra. A katonai tervezés jelenlegi s zakaszában a szerepről és a feladatról folyó vita súlyos megosztást ióézetI elő a fegyvernemek, a szolgálati ágak és a kiszolgálók-ellátók kontextusában, végső

soron a szárazföldi illetve repülőJégvédelmi haderőnem kapcsolatrendszerében. Az előbb említettek között a restriktív és csökkenő katonai
költségvetés révéna megmaradó fegyvernemeknek, szolgálati ágaknak,
stb. dönteniük kell (márpedig a NATO-csatlakozás miatt a kompatibilitás eléréseérdekébenis vállalniuk szükséges) az összekapcsoltság irányába történő előrehaladást. A szárazföldi csapatok és repülőJégvédelmi csapatok köztivítát "marakodásr" újabb rések nyitásával nem szabad

tetézni.

Yégez,efi| a Magyar Kóztársaságnak mint kis katonai hatalomnak,
gazdaságilag külsőleg és belsőleg is eladósodott országnak a honvédség
szerepét á feladatát illetóen nem ajánlhatunk könnyű utat ajövóre nézve. Megtartjuk a feryeízetek zömében elavult típusait, elfogó vadász-

repülőket, harci helikoptereket, harckocsikat, tűzérségieszközöket,
pánélozott szállító harcjárműveket, stb. (a CFE-szerződés értelmében
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is), amelyeknek a döntő többségének 2000-ben a többször meghosszabbított kihordá§i idejük a rendszerbentarthatóságuk lejár. Csupán margi_
náIis katonai képességeket biztosító fegyverrendszer€k maradhaínalq
amelyek az újakkal eryütt M|G-29, BTR-8O-as, PSZH, új figyelóJégtér-ellenőrző rendszer és mások - üszont §iökeres módosulást idéznek
elő a honvédségszerepében és feladatában. A házi feladatot az élet adja.
A leckét, ha világos is, akkor sem könnyú megoldani.

Honvédségünk jövőjéről, a szerepéról és feladatáról folyó vitát
pénzügyi, azaz költségvetési területre teljesen kiterjeszteni, azaz aíra az
"asztalra" áltenri, súlyos hiba lenne és országunk védelmi képességének
kockáztatását jelentené.

Ténylegesen a hadügyi forradalom é§ annak ö§§zekapc§oltság
(vagl szinergia) elv€ s€githet a probléma megoldásában. Az olyan kérdések, hogy melyik fegyvernem, szolgálat, stb. végül melyik haderónem
milyen szerepet fog betölteni az ezredfordulón, mi lesz a feladata vagy
funkciója tárgyú problémahalmaz át fogja adni helyét egy szerintem sokkal átfogóbb és alapvetőbb kórdés r'ek, nevezetesen olyannak: hogyanlehet majd kihasználni az egyes haderőnemek, fegyvernemek és szolgálati
ágak képességeita jövőbeni feladatok végrehajtásában. A vezérkar, a
fegyvernemek és szolgálatok tisztjei a feladat lényegéttekintve egyszerűen "elfelejtik" majd azt a fogalmat, hogy a feladatmegoldás ennek vagy
annak a hadeíőnemnek, feg]vernemnek, szolgálati ágnak a kizárólagos
joga. Akkor az előbb felsoroltak közötti vita kimúlik és az összekapcsoltságban a specializációs modellje is helyet kap.

A Magyar Honvédségnekaz összekapcsoltságon túl - ami tartalmá-

nál fogva többnek tekinthetó mint a volt szovjet típusú hadseregekben
az összhaderőnemi és összfegyvernemi jelleg - sokkal naryobb kihívást
jelent majd az, hory mindezzel megjelenjen a NATO, a WEU, esetleg az
Eurohadtest soknemzetiségű (multinacionális) katonai szövetségekben,
koalíciókban. A katonai vezetőknek és tervezőknek meg kell találniuk
azokaí az utakal, módokat és eszközöket, amelyek révénmajd maximálisan kihasználják a szövetség nyújtotta előnyöket és azokban hazánk a
lehetó leghatékonyabb szerepetjátssza. Számunka ez azt isjelenti, hogy
törekszúnk egy új típusúá megbízható vezetési és irányítási rendszer
mielőbbi rendszerbeállítására és múködtetésére.

2a

Mindez szükségessé teszi a bókében végrehajtandó közö§ törz§§/akor|atokat, c§apat§.akorlatokní, az ún. katona_katona közötti kapc§o_
latok továbbfejlesztésé! elmélftésé!egimáshoz kikülönített összekö_
tő tisztek rendszere§itését és a koalíciós hadműveletekben vallott nézetek kölcsőnös megismeréséíés arra a tiszti állonány felkészitését.
Kihangsúlyozzuk, hogy a nem hagyományos hadviselésben a politikai, a gazdasági és katonai elemeknek döntő jelentősége van. Aüetnami
háború tapasztalatai is azt mutatják, hogy a győzelem elérésérea katonai
eszkózök kevésnek bizonyultak egy gerilla-népi típusúháborúban.

A magtar katonai erónek néhány es/esit€tt feladatra, egtesitett kaíonai képzésre é§ es/üútes gondolkodásra, azaz azonos felfogásra lesz
szüksége. Bár a felsőoktatási törvény alapján a katonai felsőoktatás átalakulóban van, rendKvül fontos szerepe lesz e téren is egy egyesített
doktrína kialakítrásának, amelyre csak a folyamatosság szellemében kerülhet sor. A rugalmas és valamennyi haderő- és feryvernemi eróket magukba foglaló harci kötelékek jutnak csak el a jövő harcmezejére.Ezért
ezeknek a közös, összevont erőknek a felállítását és a kiképzésétrnár
békében el kell kezdeni, vezetáükre új típusúparancsnolságokat szükséges létrehozni. Ezeknek az összevont (közös) parancsnokságoknak a
szintje hadtest mérvii lehet.

Akatonai tervezőinknek a békefenntartó eróink alkalmazása vonatkozásában számításba kell venniük azt, hog5l rendkívül szoros katonai
eryüttmúködát valósítanak meg az ENSZ, a NATO, a WEU és kij,Llönösen az Egyesült Allamok katonai vezetésével, a neííLzetközi és nemzeti
segélyt nyrrjtó hivatalokkal, a politikai elemzőkkel á a katonai szakértőkkel.
Nem szabad elfelejtkezniük arról, és felhívjuk a katonai tervezóink
figyelmét arra is, ho5l az összekapcsoltság elvét ki kelt terjeszteniük a
beszerzésre. A teljes NATO szabványosítás - bizonyára könnyen belát_
ható - tévedés lenne. Azonban a közös tervezésbe, fejlesztésbe való bekapcsolódás valamilyen foka már holnap lehetséges. Azonban vélemény,tink szerint még ennél is fontosabb a közös beszerzés területén az integrált parancsnoki, vezetési rendszer (IC3) beszerzése, létrehoziása, működtetése, valamint a NATO közös infrastruktúrájának Maryarországra
telepített rendszereinek kiépítéseés használható állapotban tartása.
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6,)

A jövőben megyívásra kerülő harc, hadművelet néhány alapvető és általános vonása

Az ezredforduló elótt az amerikai-magyar politikai, gazdasági, katonai stb. partnerségből egy új típusúszövetségi viszony alakul(hat) ki. Bizonyára akkor az USA lesz a Magyar Honvédség fő fegyverszállítója és

csúcstechnológiai fegyvenendszerek alkalmazása megköveteli az amerikai katonai hadászati, hadműveleti és harcászati doktrínák elsajátítását
alkalmazását, e§etleg talán a tervasztalon fekrző "nem halált okozó"
technológiákba történő betekintést (idesoroljuk a mikrohullámú gerje§ztőket, amelyek ideiglenes vakságot okoznak, a ragacsos-csúszós zseléket, amelyek megakadá|yozzák az utak és hidak használatát, stb.). A
valóságban új hadmúveteti doktdnára, utasitásra lesz szükségünk, Az
új hadműveleti doktrína készítőinek a hadügyi forradalom ezirányú kihatásait számításba szükéges venniük.
a

á

vezérkarok abból induljanak ki, hogy az USA
katonai tervezői tökéletesre fejlesztik a fegyveres harc elméletét és ryakorlatát. Ezen elmélet és snkorlat alapján a csapatob főként a harckocsik és tiizérs€ töm€e§ alkalmaása pontosabban az eró-összpontosíá§ helyett a decentrolizáció, a §zétszórtság alkalmaá§a kerül előtérbe, a légi mozgékonyságú és a könnyű gép€§ít€tt erők alkalmaása
révén.A kérdéskör! a szakirodalom a kitérő harc témakörében taglalja.
A fentebb említett kötelékek bizonyos esetekben igen jól helyettesíthetik a páncélos dandárokat. Vagyis a légi-földi hadművelet továbbfejlesztése révénaz erő-összpontosítást felváltja majd a hangsúlyozott tűzerő,
összpontosítás. Ugyanis a nagyhatótávolságú precíziós fe5lverek és a
modern vezetési és iránltási rendszerek kombinációja lehetővé tesá a
széles sávban szétszórt erőknek azt, hos/ tüZüket speciális célpontokra
összpontosítsák. A nagr trávolságú szillítísi,légi támogatási, logisztikai
ellátási és más hadászati fetadatok megoldását az USA feglveres erői
végezhetik.

A katonai tervezők,

a

Mivel katonai erónk erósen csökkentett létszámúlesz, az esetleges
harcmezőn való egyes konüngenseinek mozgatása, az ellenség általi felderítáe és megsemmisítésénekmagasfokú lehetósége miatt akár eryöngyilkossági kísérlettelérhet fel. A teleűziós háboruskodás időszakában
a közvélemény a magyar történelmi tradíciók okán igen nehezen fogadj a
el a külföldi katonai kalandokat, bevetéseket. várhatóan felerősödik a
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tiltakozás a veszteségek keletkezése után, ami magautánvonja
és katonai vezetés cselekvái szabadságának a korlátozrását.

a

politikai

A történelmi tendencia azt mutatja, hogy az USA és Nagy-Britannia
katonai erői hosszú időn át a háborúkban, különösen a II. világháborúban igyekeztek kerülni a közvetlen és szoros harcérintkezést. Az említett
két ország katonái jobban szerettek támaszkodni a tüzérségre, mint a
feltűzótt szuíonyoha és bajonettekíe. Ez a tendencia fo$atódott a koreai, a üetnami és az Óböl-háborúban is. Az ilyen felfogás szöges ellentétben állt és áll a szoqetek, a kínaiak, a vietnamiak és az észak koreaiak
hősi, azaz öngyilkos áldozatvállalásaival.
a hadüselésben a jövő fegyverei - hatótávol§águk
és nagyobb pontosságuk miatt - képesek lesznek ana, hogy nagy távolságban elhelyezkedve (te|epülve) folytassanak harcot az ellenséggel, En-

Az ezredfordulón

nélíogya e közep€s vas/ magas intenziüÁsú konllütusokban nem mindig lesz szükség arra, hory a szárazföldön a kulcsfontos§ágú ter€p§za-

kaszokat (objektumokat) elfoglalják vagl ellenórizzék a létfontosságú
légteret. Kihasználva a korszerű szenzorok és fegyverzet előnyét a katonai gyakorlat egy sorrendet állíthat fel a lekűzdendő ellenségas célokat
illetően.

Elóször a nagy hatótávolságú ellenséges élok - repülőgépek és rakéták - kerülhetnek sorra, majd következik a tüzésrség,a páncelos, gépesített és a ryalogos erységek megsemmisítése. Az ellenség harcképességénekmegtörése után kerül sor a fokozatos elónyomulásra és a közvetlen harcérintkez,és tévénnövekszik az ellenségre ható tüzferyverek
hatékonysága.

Figyelmeztető, hogy a hadüseiésben végbernenó fejlődés csökkenti

a nagy rakfelületű és rrchézszárazföldi harc- és gépjárművek, valamint a
repülőgépek szerepét, hiszen azok egne kevésbétudják igazolni a ké-

pességeiket, mert ezek ery más típusúún. "elavult" hadviselésre készültek. A korszerú harcban a szárazföldi és a légi erységek és alegységek
szinte pillanatok alatt legyenek készen a szétbontako zásra, aharcmezőn
történő gyors mozgásra és csapásméráre, így a manőver is a csapás részévéválik.

Jelentős szerepet játszanak majd a robotok, a kezelő személ,Jzetnélküli harc és gépjárművek egyes feladatok megoldásában, hiszen a harc-
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mezón kiegészülhetnek a katonaszemélyzettel. Így a senki földjén, az
ellenség hátában és oldalában folyó harctevékenpégekben szerepük
meghatároává válik.

A

szövetségi viszony létrejötte után csak az USA katonai parancsnokai lesznek abban a helyzetben, hogy eldöntsék, a nemzeti politikai
vezetés jóváhaglása után a kijelölt maryar katonai kontingenseket a
háborúban az ellen§ég megtöré§ére, ill€tőleg a megtört eltenseg további
ellenellásának felsámolásában való részvételre va§l esetl€esen más
feladatok végrehajtrására használják fel.

A hadügyi forradalom és a hadviselá fentebb leírt és nagy sebességgel zajló folyamatai a hazai katonai tervezóktől otyán új hadműveleti
doktfina kidolgoását követeli, amelyben a fenti elmélkedésekés az új
háborris ryakorlati tapa§ztalatok, illetve következtetések megjelennek.
Mindennek hiányában a hadüg5ri forradalom eme kihatása, belső beépülés nélkül túllépa Magyar Honvédségen.
7,) A

polágriasodás (civilesítés) arányának növekedése

A hadügyi forradalom a háború polgáriasodásának irányába halad.
Hiszen az olyan területeken, mint a katonai vezetés, a struktúra és a hadiipar az eddigieknél fokozottabban felöleli a polgári szférában meglévő
és feltárható, szerteágazó képességeket,semmint a konvenciális fegyve-

erőknél fenntartott és felállításra kerülő formációkat. A zajló hadügyi
forradalom kapcsán a katonai és a polgári szférák között húzódó határvonal e5rre inkább elmosódik és egy összeolvadás indul(hat) útnak. A
közeledés jelenleg észlelhetó a békefenntartás és békemegríigyelésese_
tében, mivel az ilyen típusúkatonai múveleteket az élet a tiszta katonai
tevékenységeknélszélesebb keretbe helyezi és kezeli.
res

A nem katonai tényezőknek alapos és sokoldalú számbavételét igé_
nyelheti eg5l nem katonai karakterű konfliktust okoó forrásnak a növekvó hatása. Amennlben ez utóbbi döntó mértékben túlnő a kívánatosnál
kisebb hányadban váük csak katonai ügglé, katonai vállalkozássá.
Az esetleges konvencionális háború esetében is a katonai és a polgári
erófe§zítések között a határok elmosódnak a technológiák gyors fejlődé_
sével. A technológia rohamos fejlődése révén,a mind újabban a piacon

meglelenő számítógépek (lásd a Microsoft-ot, stb.), a vezérlőrendszerek,
optikák, szenzorok, erőgéprendszerek, stb. felülmúlják a hadseregben
rednszerben tartottakat. Továbbá a polgári termékek jóval olcsóbbak a
hadiipar által elóállítottaknál. Mindezek által a polgári technológiákra
történő támaszkodás megnövekszik.

A tudományos sci-ft,irodalom néhány műkedvelője szerint ajövő szá_
zad második felétől várhatóan a háborúk eszközeit nem a feryverzetek
fogiák képezni, hanem az olyano\ mint a számítógépes víruso\ a mik_
roszkópikus robotol! a baktériumo§ a vírusok. Ugyanekkor a fegyve_
res erők elveszítik az erőn nyugvó monopóliumokat. Az eIőÁ részben
említett nem halált okozó fegyverek elterjedése és a polgáriasodás vagy
civilesítés mint jelenségek szoros kapcsolatban állnak.

A hadseregekjellege is áta|akulóban van. Zömükben mind nagyobb
hangsúlyt helyeznek a humán_ és anyagi €rőforrás-tartalékokra, ahol
vannak, olt a milíciáka, de nem kevésbéa katonai formációk, a csapatok
és intézmények polgári és katonai elemeire. Például az Eszak-ailanti
Szerződés Szervezetének tagállamai a hidegháború idején jelentékeny
számú sorkótelest vonultattak be és állomásoztattak a Szövetség területén. Ma gyors ütemben folyik a leépítós, Belgiumban befejezódött ós

Hollandiában pedig 1988-ban befejezik a professzionális haderóre tör-

ténő áttérést. A Szóvetség európai tagnemzeteí a közeljövőben mintegy
50 sorkötelesekből álló dandárt tartanak majd fenn és ezek a dandárok
a nagy |éLszámű tartalékos erőre fognak támaszkodni egy esetleges háború esetén,

A

Szövetség fegyveres eróinek 1995-ös létszáma kb. 4,6 millió fő,
ebból mintegl 2,920 milliő az európai és 1,730 rnilliót a tengeren túli
fegyveres erők teszik ki.

Az Országgyúlés 1995. jűnius 30-i határozata "A Magar Honvédség
hosszú, valamint középtávú fejlesztésének irányairóI és létszámóról" számos kérdésről rendelkezik. Íg többek között előírja, hogr a honvédség
béke létszáma 1988 végéne37 7o-ka| csökkenjen és mintegy 60 ezer íő
legyen; szervezetének létszámán belül maximum 9 400 tisz! 10 800
tiszthely€ttes, 27 900 legénységiállományú (ezen belül legatább 4 ezer
szerződéses) valamint 9 900 közalkalmazott legyen. Meglegyezzűk,
hogy férfi és női megoszlásban a közalkaimazottakon belúl is, de a katonák k<jzött is emelkedésben van a nők aránya.
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Ebben a határozatban is felfedezhető a létszámleépítéstrtndje és
új állományarányok kialakítására való törekvés. A honvédségközéptávú időszaki feladatait is számbavevő és taxative felsoro|óhatfuozatbát
intézkedik a honvédségátalakítására, de nem utal a polgári alapon nyugvó védelemre á arra, hogy a jövóben egy esetleges milícia rendszeren
nyugvó, hivatásos és sorköteles állományú honvédséga harckocsizó és
könnyú páncélozott és gépe§ít€tt csapatokka|, könnyú páncéltöró és
más tűzérségi eszközökkel fe|szerelve, továbbá korlátozott mennyiségű
lógierővel és légvédelmicsapatokkal, kiegészítve könnyű terűletvédelmi
és hatrÉrőr erőkkel és egrób osztagokkal képezhetik az ellenség visszatartásának alapvető formáit Az e|őzőleg felsorolt kötelékek alacsony
és közepes intenzitású konfliktusokban, sőt a békefenntartásban, illetve
béketeremté§ben és békemegfigyelésben is eredményesen alkalmazha-

tók.
megindult társadalmi átrendeződésre hazánkban is
kedvezó hatást fog ryakorolni. A polgári és katonai életben ma meglévó
szakadék a tartalékosok és az esetleges milíciák vary más hasonló szervezetek megielenáével és szerepének nöwekedésevel ugyan szűkiilni látszik, de a valóságban inkább bővülhet a katonai erők szakosodásának
"esetlege§' elit jellegének felerősödese miatt. A kétféleállomány behívásának formái is különbözni fognak. Al állandó és aktív szolgálatot ellátókat az önkénteselóől (hivatásos, szerzódéses, stb.) fogják kiállítani, míg
anxalékosd<atbehívlLák kiképzésre (sorkatonai szolgálatra), Természetesen
valamikor a távoli jövőben az al*ív szolgálatot teljesítő katonák letünhetnek és ez is lehet ennek a tendenciának az egyik változata.

A polgáriasítás

a

á

A fenti lépésekmajdani megtételéhez a politikai alapokat

a

megúju-

ló Eszak-atlanti Szerződés Szenezetének biztonságpolitikája adja, A ki.
alakult és várhatóan az ezredfordulón is érvényes NATO biztonságpolitikájának összetevőit tartalmazza az 1.sz.ábra.
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E.)

A honvédségharci-technikai eszközei moderniációjrónak
változatai

A világrend és a ülággazdaság áíalaku|ásának megindulásával lezárult egl korszak és kialakulóban van egy új éra, Hazánk mint a fejleti

Nyugat egyik peremországa a befogadás érdekében számos nehézséggel
küszkódik. A végbemenő változásokat mint innovatív folyamatokat az
államhatalmi változások és a modernizáció determinálnak. A modernizáciő álta|ános értelemben véve egy olyan céltudatos és komple>mek tekinthető folyamat, amely politikai indíttatással generál változásokat. A

hazai modernizációnak az a cé§a, hogy megállitsa a perifériára történő
sodródást és elmozdulás történj€n a fej|ett Nyugat irányába. Ezéríaz
emberi tényezővel lehetőleg lépéstkell tartanunk az új technikákkal,
azok alkalmazói-felhasználói vagy adaptációs vonatkozásban, a hadí
technológiai készség-képesség
megszerzésével,fokozásával és végezetül
a nemzetközi vonatkozásban a politikai és katonai szövetségek deklarálásán túlmenően "élő" szövetségek megtestesítésében.Igy van ez azEurópai Unióval is, ahol az európai fejlődési model| (angolul: European
Sustainable Development (ESD) három prioritást jelöl meg: a technika
fejlődését, a foglalkozás szintentartását és a kömyezetbarát íejlódést.

A tudományos és műszaki fejlődés egyidejűleg és egyformán cél és
eszköz a modernizációs folyamatokban. A modernizáció tulajdonképpen
átmenet az egyik technikai korszakból a másikba. Az átmenetet elősegíti
a ma is zajló rendszerváltozás.
Egyes nézetek szerint a modernség három fő összetevője: a funkcionáIis munkamegoszúás, a technikai fejlődés felglorsulása és az innovatív államvezetési technilcík alkalmaása. Ezekből fakad az, hogy a
nemzetközi munkamegosztásban, így a nemzetközi béke és bíztonság
szavatolásában és másokban is hazánknak új helyet kell keresnie és el_
foglalnia. Megítélésünkszerint az orosz hadiiparban a technológiaáramlás fő akadályát jelenti a túlspecializáció és az innováció szervezeti,
szerkezeti és finanszírozási folyamata. Vagyis abarokknak tartott műszaki változások nem a termelési folyamatok javításában és hatékonyabb
termelési módszerek alkalmazásában jelentkeznek, hanem inkább a ter_
mékeket tökéletesítik és kisebb módosításokkal javítják azok múszaki
teljesítményét.Így válik az innováció rutinná, mely elvezet a katonai innovációs folyamat konzervatbmusához. Az űj katonai modernizáció az
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információra, úrtechnikára, nukleáris energiára, mobil- és stabil robotokra, manipulátorokra, precíziós fegyvereke, fegyverrendszerekre és a katonára épúl.Ezek után először vizsgálódjunk a technika körü|.

A honvédségben rendszeirben tartott harci technikai eszközók magukban egyesítik a harc megvívásához szükéges tűz, mozgás és csapásmérésképességénekeltérő
mennyiségi szintjét.

_

fejlett és kevésbéfejlett

_

minőségi és

A harci technikai eszközök sajátos arculatához hozzátartozilq hog/
zömük önjáró, esetleg repűló, kisebb hányaduk voníátmány vagy §zá|lítmány. A repül őszetkezetek az irány- és sebességváltozáson túlmenően a magasságváltozására is képesek. További jellemzőjük az alvázra
(hordozóra), a fedéIzetre, a toronyba (vagy toronyra), a kiizdőtérbe felszerelt fegyverrendszerek. Ilyenek példóul mint: az ágl,ílk, a különböző
rakéták, a géppuskák stb. A harci technikai eszközök az elmű|t évtizedekben speciális import útján kerültek beszerzésre és csak elenyésző hányaduk hazai gyártású.

Ma

a nyugati hadseregekben és a honvédségben meglévő harceszösszehasonlítása esetén az üldözöttek vagy elérendók (nl,ugatiak)
és az üldözők (lemaradottak) helyzetképe áll elő, az üldözés és elfográs
matematikai problémakörében, az üldöző futógörbe íveleménekalakjában. Vagyis az üldöző görbe (a honvédségharci technikai eszközei) mint
mozgó pont tart ery szintén rnozgó pont, a nyugati modern harci technikai eszközök felé, mozgási sebességénekiránya mindig a modern harci
technika tartózkodási helyébe mutat. Megjegyezzük, hogy a tartózkodási
hely új minőségi tulajdonságokat is kifejez. Kiinduló feltételeknek taríom: a követő U, a követett V állandó sebességgel mozog; a követett
pá|yája azxtengely, a kóvetett az Ox irányba mozog. Az Ao és O, valamint
az A és M egymáshoz tartozó pontpárok, pontosabban a csúcstechnológiával rendelkező nyugati és a magyar harci technikai eszközök helyzetei.

közök

AoO=

Ao-banx: Oésy=a. 1;n

szempont,
"res
hogy az üldöző Ao-tól A-ig ugyanannl idő alatt mozog, amennl idő alatt
a ny]gati harci technika o-tól M-ig. (Lásd 2. számú ábrát.)
az állandó, vagyis

2.sz.óbra

A KöVETö

A

(üLDöZó)

MoZGÁSPÁLYÁJA

v sebességi arány váItozása révén,péaáúa követett

pólyán a sebes-

állandó, esetlegfékződik az innovációja vagl a pólya nem eglmes
(üe konsnlkiós hibák sorolhatók) vap ha mindkét íeltétel egidejúleg áll
fenn a tátglalás bonyolultabbá váIk A nemzetkőzi béke és biztonság, a
fizetőképesség, a kiképzésiobjektumok, az infrastuktúra, a logisztikai és
más tényezők juthatnak itt meghatározó szerephez. Az üldözó görbe a
fenti számítások alapján bebizonyította,hogy az azonos ütemú és minőségi fejlesztés vagy beszerzés esetén sem érheti utól a hazai harci technika
a modern harci technikát, ennek következtében a jövőben a politikai és
a katonai vezetésnek a korszerű harci technikai eszközök beszerzésében
és a fejlesztésébena követő- vagy utánbeszerző (esetleg fejlesaó vary
modernizáló) tevékenységgel szabad számolni, amely megköveteli az új
beszerzési politika elvi kimunkálását és abban a diverzifikáció bizonyos
mérvű megtartása mellett a nyrgati orientáció erősítésétés növelését.
ség nem

Hazánk biztonságpolitikai helyzete, gazdasági biztonsága,

a

honvéd-

ség hadi - technikai helyzete, állapota, a hadügyi forradalom hatásai és a

körülmények számbavételével hámm változatban (bár lehetnének alap-
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elvek is) fogalmaztam meg a honvédségharci technikai eszközei modernizálásának útjait, összhangban az ország modernizálásával. Az első válíozat szerint: a harci technikai eszközök néhány kulcsterületének modernizálására kellene összpontosítani; a második változat szerint: széles
sávban kellene a modern eszközöket rendszerbe állítani és a harmadik
változat alapján: a korszerűtlen, elmaradt, lemaradó vagy visszahúzódó
hadi technikai eszközöket célszerű fel záíkóztatni akatonai képesség növelés és az egységes konzisztencia érdekében. Mindhárom változat esetéberl a hadcrőnemi, feguememi és szolgalati ágankent szabad projekteket elkészíteni, a multinacionális katonai erők kompatibilitása, de főként
az interoperabilitás szempontjainak érvényesítésével.

A három változat eselében az"előnyök és hátrányok" összehasonlító
vizsgálatának elvé gzÉse ltál a követkző megállapításokta jutottam:
Az első változat

előnye igen hamar jó pozícióra teszünk szert bizonyos kulcsterüle-

teken, az"elitlechnikr", a csúcstecbnológia több területen rendszeresítésre,
illetve bevezetésre kerül;

hátnínya: az e|őretörő új technikát, forráshiány miatt nem képesek
követni a többiek, ezért a katonai képességekbenszűk keresztmetszetek
jönnek létre, melyek pótlásához békében import szükséges, háborúban
pedig a koalíciós katonai erő támogatása.

A második változat
előnye jobb alapot biztosít a kiegyensúlyozott á nyugodt fejlódésnek, továbbá a széles sávban való elóretörés tágabb teret nyújt a manőverezésre;
hátránya: nem lehet olyan mértékbena kulc§területekre ös§zpontosítani a forrásokat, hog5l egázében és általánosságában véve ne fokoádjon a lemaradás a legfejlettebb színvonaltól, továbbá fenáll a fonások
szétforgácsolásának a lehetósége is.
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A harmadik változat
előnye: hosszabb távon csökkenthetók a mozgékony alkalmazást
visszafogó harci technikai eszközök, de az elmaradó területek fejlesztése
túl sok forrást kötne le;
hátránya: nem lesz elegendő pénzeszkóz a műszaki színvonal folyamatos jaűtására és nagyobb szerephezjut az import helyettesíthetősége.

A honvédségharci technikai eszkcizeinek moderniz á|ása tehát rnegköveteli a meglévő eszközrendszerek íelváltását és e folyamat révéna honvédség új technikai korszakba lép, ami akár elismerjúk, akár nem, a hadügyi forradalom egyik áramlata révénmegy (mehet) csak végbe.

A folyamatnak "csak" igazgatástechnikai velejárói a haditechnikai
fejlesztési rendszer elméletének ós reálfolyamatának menedzselése, a
programköltségvetés életbe léptetése,a beszerzési politika kialakítása, a
nemzetközi kooperáció, katonai segélyek, a gazdálkodási rendszer átalakításának folytatása és távlati prognózisok, valamint a hosszú, kózép- és
röüd távú tervek kimunkálása.
Ebben a fejezetben második vizsgálati kérdésünket a katona, szélesebb értelemben a katonaáIlomány minősége és e5téb kérdósek képezik A fejlett demokráciák fegveres erői katonaállományának sokoldalú
anazlizá|ása eredményei arra engednek következtetni és megglózni bennünket, hogy ajövő bármilyen típusú konfliktusában csaka magasan kvalifiI<tilt, intelligens, a magas fokon kiképzett, jól felszerelt, meffi)őzí1dött,
erkólcsi-politikai tudattal, széles körű és méIy, valamint korszelú ismeretekkel, glakorlati tapasztalatokkal rendelkező katona, katonai erókötelék
Iesz képes eleget tenni és elviselni az idegeket és faikumot igénybe vevó
helyzeteket és légkbrt. Ez igaz a reguláris és az irreguláris háborúra is,
amelyek az addig nem látott katonai erények, valamint a társadalmi és
gazd'asági érzekenységcsillogtatását kívánja meg. A tisztek képzésekatonai és cMl intézetekben felváltva történhet, költségkímélő módon, rövid időtartamban és célorientáltan.

A mindennapok keserű "maryar" valóságában csak a magasfokon
kiképzett csapatok lesznek majd képesek arra, amit a védelempolitikai
tervezők, a vezérkari tisztek elvárnak ugyanattól a szervezettől békében
és háborúban. A tehetség, a lelemény nem biztos, hog5l úgy működik bé-
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kében, mintháborúban. Ezen megállapításokból fakad az a követelmény,
hogy a katonák kiválasztrásával (rekrutálásával), kiképzésévelés magas-

fokú kiképzettségénekfenntartásával kapcsolatos intézkedéseknek a
két haderőnemben ós azok fegyvernemeinél elsódleges prioritást szükséges kapniuk. Szélesebb értelmezésben ez azt is jelenti, hogy a katonák
törvényben megfogalmazott jogain és kötelezettségein tű az illetmények
és egyéb javadalmazások időtáIlását, értékétmegőrizni és azoknak adekvát komplex rendszerek működtetését, fenntartását s zorgalmazni célszerő valamennf szinten.

A világ

egyetlen országának katonai beszerzési (ellátó) rendszere
a2í. századí" elképzelt" hadviselés megfogalmazható követelményeivel. A polgári technológiák túlnyomó részébenmegelőzik a katonai technológiát és ha a jövő "nag hábonija" (ítábor(li) netán például a polgári információs technológiákon fognak alapulni, akkor
a lemaradás nagyon veszélyes lehet. Ebből a most látható kiutat a már
korábban említett beszerzési reform képezi, olyan kereskedelmi hálózattal, amelynek sávjában hozzájuthatunk a modelT érzékelőkhöz, a
precíziós vezérlésűfegiverrckhez, lézerirányítású rakéákhoz, roblranófejekhez, lőszerekhez és a vezetési_irányíási rendszerekhez, Az ipari
bázis számáta az izemelíeIés,javítás és működőképesség fenntartása
marad. A komolyabb műszaki javítási és karbantartási műveletek a NATO NAMSA-jára (Fenntartási és Ellátási ÜgynöIségére) maradnak,
amelyre rá kell kapcsolódnunk. A NAMSA optimális költséghatékonysággal múködik, tevékenységénekmegbízhatósága garantált.
sem képes lépésttartani

A jövő olyan műveletei mint a békefenntartás, a béketeremtés és
békemegíiryelésinkább a haryományos katonai képességeketigénylik,
mintsem a csúcstechnológia által megköv€t€lt
ismereteket, járla§ságokat és képessógeket.

A geofizikai,

a pszichotronikai és más fegyverek elterjedése mellett

a katona egyéni felszerelése kibóvülhet éjjellátó szeműveggel, a sisakban
hordozható számítógéppel és a számítőgép á|talivezérlésen alapuló páncéltórő- és légvédelmi rakéta fegyverzettel, továbbá kézi riadó-adóvevó

készülékkel.

Az egmemzetiségű könnyi

gepesített harci zászlóaljaink és a dand.ár

méretű célirányos erőink az egyesített parancsnokságokkal betagozódnak
a

multinacionális katonai erőkötelékekbe és áttérnek ónálló, a dandára-
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iktól és hadtesteiktől többé-kevésbé függő harctevékenységek folytatá_
sára, az ilj generációjú, egyéni és kollektív harc és lűzltezető eszközök,
valamint a nagy pontosságú és növelt hatású rakéták és lószerek alkalmazására.
A multinacionális kaíonai kötelékek alapvetően a logisztikai rendszerre épülő üibbnemzetiségű logisztikai támogatíst kapják.

Végezetül az ipari korszak az új kihívások ellen is bevethető ipari
típusúhadsereget kíván. Ennélfogva az űj ipari típusú hadsereget úgyszűkéges kialakít ani,hogy a katonai célobjekrumok közöíí., az ellenséges
erók, az infrastuktúra, a termelőbázisok, a nyersanyag és erőforrásokszerepelnek. Ezáltal a hadsereget úgy kell kialakítani, felszerelni, felfegyverezni, kiképezni és megszervezni, hogy képes legyen egymást kovető és
szerteágazó hadműveletek fol1tatására, esetleg a hadszíntér teljes mélységében- azonos időben.

Az ilyen típusú hadsereggel vívandó háborúban

a következó

elvek

(az elv valaminek az elméleti alapja vagy általános elgondolása) lesznek
aktuálisak: a célmeghatározás, a ke zdeményezés, az erőkifej tés egységessége, az összpontosítás, az erőkkel történő gazdálkodás, a harmonizált
manőverezés, az egyszerűség, a meglepetés és a biztonság.
9.)

A katonai védelem tervezőihez

A hadviselés váltoásban van és ez a változás alapvetőbb és gyorsabb, mint bármikor a történ€lem során. A következő években a Magyar Kciztársaság védelmének tervezői erós nyomásnak lesznek kitéve
abban a tekintetben, hory lépésttartsanak a konfliktusok metamorfózisával.

A katonai vezetésnek és a tervezésnek azért, hogy a hadügyi forradalom nyújtotta lehetőségeket ki (fel) használja, a hagyományos és nem
hagyományos esetleges konfliktusokban való eredményes részvétel érdekében szükségessé vált azt, hogy megr€formá|ia a védelmi tervezést,
nevezetesen azt, hogy miről, miként gondolkodik, fejleszt és folytat beszerzést, hogyan tervezi az esetleges harcok megvívrását. Az ilyen típusú
változásokat megköveteló újításokegy olyan keret kialakítását igénylik
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vagy az olyan alapelvek egész sorát, amelyek elősegítik a rohamos válto-

zások időszakában a döntéshozatalt.

Ebben a tanulmányban eg ilyen keret (vag új kereű gondolkodás)
h oz kív á nt a m ere dm ény e s e n hozz áj á rulnl A tanulmány lehet,
hogy nem minden kérdéskörben találta meg a megfelelő elveket, tán még
az is előfordult, hogy tévedett néhány fontosabb következtetésében és
új fogalom alkalm azásában is. Vannak kózöttünk olyan katonatisztelg polgói elemzők és tanácsadól, akik hozzóuoktak ahhoz, hogl görcsösen ragaszkodjanak a hábonival kapcsolatos változatlan, úglnevezeft örök és
megfellebbezhetetlen igazságtlkhoz. Ók és követőik feltehetően kritizálják
vagy elvetik majd a dolgozat néhány ajánlását, következtetését és talán
olykor néhány esetben igazuk is lehet.
ki a l a kaítá s á

A dolgozat a

ho§szú és fáradságos kutatómunka eredményeként
kí§érletet tett arra, hory hozzájáruljon a hábonú természeíébenbekö_
vetk€zett é§ bekövetkezhető vá|toÁsoktistlázásához és a írendek pillanatnyi hatásának éízékeltetéséhez,vagyis ahhoz, ami ebben a komp_
lex lrérdéshalmazban történik.

A dolgozat

azon a meggyőzódésemen alapszik, hogy a hosszú távú
gondolatmenetektől (amelyek akrár helyes, akár nem - minden egyes eleme) hazánk biztonság- és védelempolitikájának alakítói és a vezérkar
tervezői csak a saját lelkiismeretük és felelősségük tudatában tekinthetnek el.

Ugyanis a holnap változásai a tegnap változásaihoz képest egyre inkább felgyorsulóban vannak, ezért a katonai kutatók eryik legfontosabb
feladata az, hogy azon gondolkozzanak, milyen lesz a következó, sót az
az ut áni

"e

l ( b e ) köv e tke z

ő"

háboíű.

A tanulmány

megírása közben feldolgoztam a problémalór számos
nlagati és kleti katonai és civil uakirodalmót, kikérdeztem kúlföldi és hazai katonákat, civileket, feldolgoaam a kormóny modernizóciós programJ7í. A kutatá§ folyamán alkalmaztam: elemzó, összehasonlító, indukciós,
dedukciós és más kutatási módszereket. A fogalom, ítéletés következtetés összefüggése keretében az ajánlásaimat, az elveket és a trendeket
kifejtettem, ezért végső összegzést nem készítettem.
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Egy volt, letűnő korból egy új és szebb, de ugyancsak küzdelmes kor_
szakba történő érkezéshez Ady En dre " Fáradtan biztatjuk egmúst' című
verséből az utolsó előtti versszakot idézen:
"

hol ut at v eszte xiinN
Vórat, tihet, birodalmat,
Va la

valamiben kés lekettí]nk
s most harcolunk kedvet vallva kedvetlenüI"

A költő ep másik

következőképpen:

versében hangsúIyozza a munkát és a teendőt a

"Nagtot végezni mé§s mi jövünN

Es talán"csak" ennyi

a

feladafunk

és kötelességünk

Aköltővátesznem láthatta azt, hogy aXX. században
volt a harmadik, űn. nagl és globális kikdelem.

a

is"

hidegháború

Az új, hidegháború utáni korszakba történő belépésselaz Eszak-atlanti, az európai és az euro-ázsiai közösségeknek újabb és gyökeres átalakuláson kell átesniük.

A hidegháború egy szép és csodás tavaszon fejeződött be, ott ahol
megadott felek nem voltakvesztesek és átrendeződés sem történt. Innen
indult Közép- és Kelet-Európa az euroatlanti közós értékekfelé.
A közös
-a

értékek átiilelilc

kultúrális közös

gondalatiságot;

- az alkotmányos és liberális demokráciát;
- a szabadpiaci gazdaságokat;
- a kisebbségi jogok tiszteletbentartását

és

- a feg;nreres erők polgári irányítását, ame\eket az elégséges védelem alapján fognak kialaKtani,
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